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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Miasto Stołeczne Warszawa w imieniu którego działa Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
5252248481
ul. Hoża 13 a
Warszawa
00-528
Polska
Osoba do kontaktów: Marta Chodaniecka
Tel.:  +48 222774200
E-mail: zamowienia@zzw.waw.pl 
Faks:  +48 222774201
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zzw.waw.pl
Adres profilu nabywcy: http://zzw.waw.pl/zamowienia-publiczne/

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Konkurs realizacyjny na zagospodarowanie Kopca Powstania Warszawskiego wraz z otoczeniem w Dzielnicy
Mokotów m.st. Warszawy
Numer referencyjny: 42/K/2019

II.1.2) Główny kod CPV
71230000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem przestrzennym, krajobrazowym, funkcjonalnym i
architektonicznym koncepcji urbanistyczno-krajobrazowej zagospodarowania Kopca Powstania Warszawskiego
wraz z otoczeniem z uwzględnieniem również funkcjonalności parku bez zagospodarowania działek
stanowiących własność prywatną.
Zadaniem konkursu jest wyłonienie, poprzez weryfikację i ocenę zgodnie z zasadami Regulaminu, spójnej
koncepcji urbanistyczno-krajobrazowej, uporządkowania i harmonijnego zagospodarowania terenu Kopca
Powstania Warszawskiego wraz z otoczeniem, która będzie podstawą do opracowania pełnej Dokumentacji
projektowej umożliwiającej realizację Inwestycji (część realizacyjna). Jednocześnie wyłoniona zwycięska
koncepcja dla terenu stanowiącego działki o nr 5 i 6 z obrębu 1-07-06 oraz 24/19 z obrębu 1-07-05, pozwoli na
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komercyjne wykorzystanie terenów z uwzględnieniem powiązań terenów sąsiadujących, która w dalszym etapie
będzie mogła być zrealizowana przez właściciela terenu (część studialna).
Uczestnik konkursu, którego pracę Sąd konkursowy uzna za najlepszą, zostanie zaproszony do negocjacji
w trybie zamówienia z wolnej ręki, których przedmiotem będzie ustalenie zakresu i uszczegółowienia pracy
konkursowej polegające na opracowaniu Dokumentacji projektowej.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: npiwmare
Dane referencyjne ogłoszenia: 2019-039282
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 15/03/2019

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
Zamawiający odstępuję od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej przy składaniu wniosków
o dopuszczenie do udziału w konkursie oraz prac konkursowych z uwagi na wyspecjalizowany charakter
zamówienia, użycie środków komunikacji elektronicznej wymagałoby narzędzi, urządzeń lub formatów plików
które nie są ogólnie dostępne lub nie są obsługiwane za pomocą ogólnie dostępnych aplikacji zgodnie z art. 10c
ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.


